
La Sunkiss gãseºti primul aparat 
inteligent de SUPERBRONZARE ºi 
ULTRAMODELARE simultanã

ULTRASHAPE
miºcarea perfectã pentru un 
corp perfect bronzat 

Cu ajutorul combinaþiei: ultraviolete - vibraþii, 
în doar 10 minute te poti bronza de 3 ori mai intens
decât în mod normal, obþinând în acelaºi timp 
ºi alte beneficii: anticelulitã, slãbire ºi tonifiere. 

Acþiune “all-in -one”
Oscilaþiile plãcii pivotante transmite vibraþii la 
frecvenþe variabile care se rãspândesc în tot 
corpul provocând contracþii musculare care 
creeazã reacþii pozitive în 3 direcþii:
neurologice - o stare totalã de bine
chimice - echilibreazã funcþiile neurovegetative
mecanice - tonificã musculatura, dreneazã þesutul 
ºi contractã celulita 

TRATAMENTELE POSIBILE CU APARATUL 
NOSTRU DE BRONZARE CU ULTRASHAPE

Slimming
Aparatul acþioneazã asupra acumulãrii 
de grãsime ºi stagnãrii de lichide din 
þesuturi mobilizându-le prompt ºi cu rezultate 
vizibile imediate. Oricine, chiar ºi cei mai 
comozi pot slãbi într-un timp foarte scurt. 
Datoritã cãldurii, lichidele se eliminã mai 
repede, se ard mai multe calorii, iar 
metabolismul celular creºte semnificativ. 

Gym
Aparatul are rezultate extraordinare în ceea 
ce priveºte performanþa, puterea ºi energia 
muscularã. Acþiunea lui stimuleazã funcþiile 
chimice interioare din muºchi, definindu-i ºi 
tonificându-i. În doar 10 minute puterea 
muscularã creºte cu 30%. 

Anticelulitic
Combate stagnarea lichidului la nivel 
celular, având o acþiune drenantã. 
Vibraþiile de joasã frecvenþã produc un 
masaj relaxant al coloanei vertebrale ºi a 
grupurilor de muºchi mari. Se obþine o 
senzaþie imediatã de confort ºi armonie, 
dar ºi semnificative efecte estetice. 

Superbronzare
Adãugaþi la oricare din programele de 
mai sus UV ºi veþi avea un bronz incredibil 
datorat creºterii circulaþiei sangvine ºi 
automat al oxigenului din sânge, 
responsabil de oxidarea melaninei. 

ULTRASHAPE

TUBURI PUTERNICE 
PENTRU BRONZARE RAPIDÃ



Milioane de oameni de pretutindeni 
au ales aceastã nouã formã de antrenament. 
Antrenori de atletism, de gimnasticã, 
medici, fizioterapeuþi ºi ortopezi, toþi au fost 
de acord cu efectele extraordinare ale 
vibraþiilor: o miºcare care aduce beneficii 
incredibile þesutului muscular, sistemului 
nervos, vaselor de sânge, sistemului osos, 
þesutului gras ºi cartilagiilor. 

Mai performant ca oricine: 
+ vibrare
+ microcirculaþie
+ superbronz

+47% 
mai multã bronzare

-30% 
ºedinte de bronzare mai scurte 

ULTRASHAPE
{

Avantajele solarului nostru ULTRASHAPE
   putere de bronzare de 3 ori mai mare: comparatã cu o ºedinþã normalã de bronzare 

datoratã creºterii microcirculaþiei
   efect tingle: pentru un bronz mai intens în special la picioare

    timp dedicat redus : în 10 minute poþi face unul din cele 7 programe
    ºedinte de bronzare mai plãcute: datoritã vibraþiilor, timpul trece mai repede

Peronalizarea tratamentelor: poþi alege din 7 programe diferite: anticel + UV, 
slimming + UV, gym+ UV, doar anticel, doar slimming, doar gym sau doar bronzare. 
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VENTILATOR PENTRU AERISIRE ªI
TEMPERATURÃ CONFORTABILÃ

PLACÃ VIBRATOARE PENTRU
DEFINIREA IMPECABILÃ A SILUETEI
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